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بسم ال الرحن الرحيم
ال الستعان

ما أصعب أن يوض السلم غمار بر] يشى الكثي أن يتعد�ى حدود شواطئه!

إن_ الحاطة بعان جيع رموز الرؤى 
هي أشبه بن ياول أن يمع البحر الكبي ف كوب صغي



٢

مقدkمة مjهم�ة إبراءg للذfم�ة
انتبه قبل أن تقرأ هذا البحث!

==================================================================================== 

العالي، والصلة والسلم على أشرف الرسلي، سي�دنا مم3د، وعلى آلMه وأصحابه أجعي، ومن سار على        المد ل رب� 
نجهم بإحسان إل يوم الدين...

      أم3ا بعد، فكما أنd لعلم تفسي الرؤى جانبaا أصول̂يا نظر̂يا، فإنd له أيضaا جانبaا فرع̂يا تطبيق̂يا. وقد تناولنا الانب النظري3 ف كتابنا
شس دنيا النام، فلي2رجع إليه للستزادة. 

      أم3ا هذا البحث وأمثاله، فإن3ه ي2عن بالانب العملي� من علم تفسي الرؤى، فما و2ضعت القواعد والصggول إلdا لت2طبgg3ق علggى
الوادث والفروع.

 »، هو من أشرف وأندر ما يكن يراه النسان ف النام؛ لرتبggاطهرؤيا ال (تعال)«     ورؤيا ال (تعال)، أو ما ي2طلق عليه مازaا 
برب� العالي (سبحانه).

      ومع ذلك، فقبل أن تشرع ف قراءة هذا البحث، وقبل أن تاول تطبيق ما جاء فيه على نفسك أو غيك، وحت3ى ي2فهم ما جاء
فيه ف إطار شرعي� منضبط ل ييد عنه، فل بد3 من التأكيد على الت:

 ل يكن ل ول لك أن نرى ال (تعال) أو ندركه (سبحانه) إدراك�ا حقيق̂يا مباشرaا بواس�نا المس ل ف النام ول ف.١
اليقظة ف هذه الدنيا.

٢.(dلggعز3 وج) هذا الذي رأيت - إن كانت الرؤيا صادقة - ليس هو ال dإذا رأيت ف منامك ال (تعال)، فاعلم أن 
مطلق�ا، بل هو مر3د رمز يلقه ال (عز3 وجلd) ف قلبك للدللة على معن معي3ن. 

 قد تأت الرؤى كثيaا ف هيئة رموز ومازات عجيبة وأشكال غي واقعي3ة وصادمة، وتت3خذ الرؤيggا هggذه اليئات أو.٣
 الشكال عادة لترشد الفس�ر العالMم إل ارتباطات معي3نة ف القرآن الكري، والديث الشريف، وأشياء أخرى حتgg3ى

يتمكdن الفس�ر من معرفة معن الرؤيا أو «حل� شفرتا».
 نؤكد مر3ة أخرى على أنd هذه الرؤى ف غالبها مازات رمزي3ة، وقد تكون صادمة ف بعض الحيان، وعلى التعامل.٤

معها أن يعي ذلك جي�دaا، وأن يضعه ف سياقه الشرعي� العلمي� الصحيح حت3ى ل تضطرب عقيدته وأفكاره.
 ل ي2عر ف ال (تعال) من مازات الرؤى، ول ي2ستنب ط من هذه الازات ما يدل� على ال (تعال) حق�ا وصدق�ا، فقggد.٥

(dلggعز3 وج) ا ياف القيقة. فمن أراد أن يعرف الaا ما يكون كاذبaيكون معن الرؤى صادق�ا، ولكن3 الشكل دائم 
 حق�ا، فل يكون ذلك إلdا من خلل ما أخب ال (تعال) به عن نفسه ف كتابه وس2ن3ة نبي�ه مم3د (صلdى ال عليه وسلdم)
 على مذهب أهل الس¤ن3ة والماعة، ول ي2عر ف ال (تعال) مطلق�ا من الرؤى ورموزها، فهذا طريق ضggلل كggبي ل

ي2عرف له آخMر، فاحذروه! 
 إنd استخدامك للكتب والباث الاص3ة بتفسي رموز الرؤى ف تفسي رؤاك بنفسك قد يتسب3ب لggك ف أضggرار.٦

  وخ2ل§ق�ا، وعلمggaا ف تفسggي،متملة. أنصحك بعرض رؤياك على أحد التخص�صي الثقات الكفاء الشهود لم دينaا
الرؤى. اللdهم بلdغت، اللdهم فاشهد.  



٣

رؤيا ال (عز� وجل_)
 

 بصفة عام3ة قد تدل� على معان الي والسرور للمسggلم) عز3 وجلd(رؤيا ال  خي للصال وشر للفاسد: .١
 مggنوعد الصالي  قد) تعال( ال نdلالصال، بينما قد تدل� على معان التحذير والعقوبة للشخص الفاسد، وذلك 

  تكون هذه الرؤيا كناية عن هذهفرب3ما ، ف الدنيا والخرةعقوبةبالي ف الدنيا والخرة، ووعد الفاسدين بالعباده 
 فإذا كان السلم ما بي الصلح والفساد، فغالبaا ما تأت ف هذه النوعي3ة من الرؤى إشارات واضحة يكن من .العان

 معه ف النام أو ف مكان معي3ن، فقد تدل�) تعال(ومن رأى أنd ال  خللا ترجيح كونا بشرى بي أو إنذارaا بشgر�.
ــا...«: ف الggديث القدسggي) عز3 وجلd(وأماكنهم؛ لقول ال ) تعال(هذه الرؤيا على الذاكرين ل   إذا معــه وأن

.)مت3فق عليه( »...ذكرن

 ف النام على الرائي نفسه وأحواله، فما كان فيها من اكتمggال) عز3 وجلd(وقد تدل� رؤيا ال  . النسان:٢
 صلdى ال عليه(وجال فهو حسن حال الرائي، وما كان فيها من نقص أو عيب فهو سوء حال الرائي؛ لقول النب� 

 . )مت3فق عليه(» خvلyق ال آدم على صjورvتuهu): «وسلdم

  رأى شا́ب من أحدى الدول الفقية نسبه من الصالي ف منامه شا̂با سائMحaا أجنب̂يا يسي:١حكاية مفيدة 
 ، ففس3رها له الفسر على أنd إقامته ف بلده)عز3 وجلd(ف بلده (أي بلد الرائي)، وكأنd الرائي يعتقد أنd هذا هو ال 

 فكأن هggذه. لن تدوم طويل�ا حت3ى يرج منها مهاجرaا؛ لنd السائح ل تدوم إقامته ف البلد إل قليل�ا، ث يعود لبلده
.أعلم) تعال(وال . الرؤيا تدل� على حال الرائي نفسه

  رأى شا́ب نسبه من الصالي ف منامه شا̂با قريبaا منه ف الس�ن، صحيح البنية، وقوي3هggا،:٢حكاية مفيدة 
 وقور هاديء، ل هو بالضاحك ول هو بالعابس، تبدو عليه الوجاهة دون تكل�ف، وكأن الرائي يدرك أنd هذا هggو
 ال (تعال)، فسأله الرائي: هل أنت غاض̧ب علي3؟ فأجابه: ل. فعرض الرائي رؤياه على مفس�ر نسبه من أهل العلم،
 فقال له الفس�ر: هذا الرجل بذه الواصفات هو رمز لك أنت، هذه بشرى من ال (تعال) بسن حالك ف الدنيا،

وإنعام ال (سبحانه) عليك، ورضوان من ال (عز3 وجلd). وال (تعال) أعلم.

  ي2ذكر أنd أحد الصالي قد رأى رؤيا خاف منها، فنام مرة أخرى، فرأى رجل�ا، وكأن3ه ال:٣حكاية مفيدة 
(عز3 وجلd)، فأخبه الرائي عن الرؤيا السابقة الت تيفه، فأخبه الرجل أن3ها من الشيطان!   

 ومن رأى ال (تعال) ف النام ف هيئة ل تليق به (سبحانه)، ق¼ل¼ب  الفس�ر معن ما ل يليق إل ما يليق بال (عز3
 وجلd) أو ما يليق بالرائي نفسه، كأن يرى ال (تعال) أسود، فتدل� الرؤيا على سيادته على الكون (عز3 وجلd)، أو



٤

dأو أن ،(جلله dجل) الرائي ي2رزق سيادة، أو أن يراه (سبحانه) بارز العيني، فتدل� الرؤيا على البصي أو الرقيب dأن 
 الرائي ي2رزق بصية، أو أن يرى أنd ال (تعال) نائم، فتدل� لصاحب الرؤيا الذي يعان من الرق على النوم، أو أن
 يرى أنd ال (تعال) قد مات، فتدل� الرؤيا على موت حاكم الد3ولة، أو رب� البيت، أو صاحب الرؤيا نفسه، أو أن

يرى طالب علم أنd ال (تعال) يدرس، فتدل� الرؤيا على توفيق ال (عز3 وجلd) له ف الدراسة..وهكذا.
  

 يggأمره بشggيء مggن) تعال(إذا رأى السلم أنd ال  رؤيا ال (تعال) يأمره بشيء أو ينهاه عن شيء: .٣
 التكاليف الشرعي3ة، وكان لديه تقصي فيه، وجب عليه تنفيذه، فإن كان الأمور به س2ن3ة، كان القيام به أفضل وأول

   ف حق� الرائي من تركه، فإن كان المر بفضل¾ أو خي، كان ف المر نظر واعتبار لصلحة الرائي.

 ينهاه عن شيء مر3م، وجب عليه تركه، فإن كان هذا الشggيء مكروهggaا،) تعال(وبالثل، فمن رأى أنd ال 
 يأمره بنكر أو ينهاه عن معggروف،) تعال(أم3ا من رأى أنd ال . في2خشى على الرائي إن ل يتركه أن يقع ف الرام

.فهي من الشيطان غالبaا، فليحذر، وإلdا كان لا تأويل رمز́ي بسب الكلم، وما يرتبط به من معانÁ م2حتملة

 ت2فس3ر هذه الرؤيا بسب الكلم، فإن كان الكلم خيaا، فخي، وإن كان ش̂را أو رؤيا ال (تعال) يjكلfمjه: .٤
 )تعggال(ومن رأى أنd ال . ذ̂ما، فهو إنذار إن كان الرائي فاسدaا، أو هو من الشيطان غالبaا إن كان الرائي صال�ا

 ومن رأى. وهو يهدي للdت هي أقوم)، تعال(يكل�مه بكلم اهتدى أو تعلdم القرآن الكري؛ لنd القرآن هو كلم ال 
 يكل�مه على رفعة الشggأن والنgggزلة) تعال(وقد تدل� رؤيا أنd ال . م2عرضaا عنه فهو على طريق ضلل) تعال(ال 

 ،]١٤٤:العراف[﴾ إ�نkي اص�طyفyي�تjكv عvلyى الن�اس� ب�ر�سvالyاتuي وvب�كyلyامuي...﴿...): تعال(العظيمة لرائيها الصال؛ لقول ال 
 عن مشابة) عز3 وجلd(الثل العلى، وتنgز3ه ) تعال(ل يكل�م إلdا عظيمaا، ول ) سبحانه وتعال(وكذلك لنd العظيم 

. خ لقMةM أو ماثلتهم

ــو�﴿): تعال(وقد تدل� هذه الرؤيا على نصرة الظلوم وهلك الظال؛ لقول ال  yلvو uهuاتvمuلyق� ب�كvال�ح jق, الل_هuحjيvو 
yونjج�ر�مjال�م  vر�هyالتوبة؛ لقول ال . ]٨٢:يونس[ ﴾ك الرؤيا على   فyتvلyق_ى آدvمj مuن� رvبkهu كyلuمvات�﴿): تعال(وقد تدل� هذه 

...uي�هyلvع vابvتyتعال(وقد تدل� هذه الرؤيا على الناب؛ لقول ال   .]٣٧: البقرة[﴾ ف  :(...﴿uكjرkشvبjي vإ�ن_ الل_ه jمvر�يvا مvي 
...vمvر�يvم jى ب�نvيسuع jس�يحvال�م jهjاس�م jن�هuم � وقد تدل �هذه الرؤيا على البلء والموم؛ لقول ال.  ]٤٥:آل عمران[﴾ ب�كyلuمvة

 :، وكذلك فقد تدل� هذه الرؤيا للفاسدين على العذاب]١٢٤:البقرة[﴾ وvإ�ذu اب�تvلyى إ�ب�رvاهuيمv رvب,هj ب�كyلuمvات�...﴿): تعال(
  بينما قد تدل� ف رؤى أخرى على تأخي العggذاب أو المهggال؛]،١٩:الزمر[﴾ أyفyمvن� حvق� عvلyي�هu كyلuمvة� ال�عvذyاب�...﴿

(تعال): ال  بvي�نvهjم�...﴾...﴿ لقول   vيuق�ضyل  vكkبvر مuن�  سvبvقyت�  كyلuمvة�  على.  ]٤٥[ف§ص�ل¼ت: وvلyو�لyا  الرؤيا  هذه  تدل�   وقد 
 وقد تدل� هذه الرؤيا. ]١١٠:الكهف[ ل� لyو� كyانy ال�بvح�رj مuدvاد�ا لuكyلuمvاتu رvبkي...﴾﴿ق§): تعال(ركوب البحر؛ لقول ال 



٥

 .]١٠٠:الؤمنون[ل_ا إ�ن�هvا كyلuمvة� هjوv قyائuل�هvا وvمuن وvرvائuه�م بvر�زvخ� إ�لyى يvو�م� يjب�عvث�ونy﴾ ﴿...ك¼): تعال(على الوت؛ لقول ال 
 لyا تvب�ــدuيلy لuكyلuمvــاتu﴿...): تعال(وقد تدل� هذه الرؤيا على العجز وقلdة اليلة، أو الثبات وعدم التغي¤ر؛ لقول ال 

...u٦٤:يونس[﴾ الل_ه[ .

 ؛ لنd عggدم)سبحانه(أو حبيبaا له ) عز3 وجلd(يكل�مه بغي حجاب كان قريبaا من ال ) تعال(ومن رأى أنd ال 
 ورب3ما تدل� هذه الرؤيا على الوت؛ لنd الوت زوال حجاب بي العبد ورب�ه (عggز3. وجود حجاب هنا رمز للقرب

(dمه ال . وجلdفإن كل)للشخص الفاسد؛) تعال(من وراء حجاب، فرب3ما يدل� ذلك على الضلل أو ب2غض ال ) تعال 
 :(dعز3 وجل) لقول ال﴿ ﴾yونjوبjح�جvمyل �إ�ن�هjم� عvن� رvبkه�م� يvو�مvئuذ الرؤيا على،  ]١٥[الطففي:كyل_ا    طولوقد تدل� هذه 

. وقد تدل� كذلك للمرأة السلمة على ارتداء الجاب الشرعي�. العمر أيضaا

 يكل�مه فرب3ما يدل� ذلك على معارضة الظلمة والب3ارين، والكفاح ضد3هم، والنتصار) تعال(ومن رأى أنd ال 
).عليه السلم(لقص3ة موسى عليهم؛ 

 ؛ أي مات، أو رب3ما تggدل�)تعال(يذم3ه بنوع من أنواع الذم�، فرب3ما أصبح ف ذم3ة ال ) تعال(من رأى أنd ال 
).والعياذ بال عز3 وجلd) (تعال(الرؤيا على فساده وبعده عن ال هذه 

 يعطيه شيئ�ا طي�بaا، فعسى أن يكون ذلك) تعال(من رأى أنd ال  رؤيا ال (تعال) يعطيه أو يأخذ منه شيئ$ا: .٥
 من جنس هذا الشيء ف الواقع، فمثل�ا الطعمة أرزاق، والدوية شفاء، والكتب عMلggم،) سبحانه(بشرى بأن يرزقه 

 قد) تعال(ومن رأى أنd ال . من البلء وسوء القضاء) تعال(أم3ا إن كان الأخوذ سي�ئ�ا، فنعوذ بال . إل..واللبس ستر
ــاسv﴿...): تعال(؛ لقول ال )عز3 وجلd(كساه لباسي فرب3ما تزو3ج، أو أصابه بلء أو عقاب من ال  vبuل jا الل_هvهyاقyذyأyف 

...uو�فvال�خvوع� وjال ]١١٢:النحل[﴾ ال�ج dا إن كان من) تعال(، ومن رأى أنaا وسرورaقد أعطاه شيئ�ا مهول�ا نال فرح 
 يأخذ منه شيئ�ا) تعال(أم3ا رؤيا أنd ال .  ]٥:الضحى[﴾ وvلyسvو�فv يjع�طuيكv رvب,كv فyتvر�ضvى﴿): تعال(الصالي؛ لقول ال 

 من زوال النعمة وحلggول) تعال(سي�ئ�ا، فهو خي، وذهاب شر�، وزوال أذى، وأم3ا إن كان الأخوذ طي�بaا، فنعوذ بال 
 يأخذ منك شيئ�ا على حفظ هذا الشيء؛ لنd ما عندك هالك، وما عنggد ال) تعال(ورب3ما تدل� رؤيا أنd ال . النقمة

:الggائدة[﴾ إ�ن�مvا يvتvقyب�ل� الل�هj مuنv ال�مjت�قuيv﴿...): تعال(باق¾، ورب3ما تدل� هذه الرؤيا على تقوى الرائي؛ لقول ال ) تعال(

 ، أو ب ذ¼ل تضحية ف سبيل ال)عز3 وجلd(شيئ�ا، فرب3ما قام بعمل ف سبيل ال ) تعال(ومن رأى أنdgه يعطي ال  .]٢٧
).سبحانه(

 شggيئ�ا طي�بggaا،) تعال(من رأى أنdgه يشتري من ال  :يشتري منه أو يبيع له أو العكس) تعال(رؤيا ال  .٦
 ؛)عز3 وجggلd(يشتري منه شيئ�ا، فرب3ما جاهد ف سبيل ال ) تعال(فرب3ما بذل جهدaا، ث نال خيaا، ومن رأى أنd ال 



٦

 ومن رأى أنd. ]١١١:التوبة[﴾ إ�ن_ الل_هv اش�تvرvى مuنv ال�مjؤ�مuن�يv أyن�ف�سvهjم� وvأyم�وvالyهjم� ب�أyن_ لyهjمj ال�جvن�ةy...﴿): تعال(لقول ال 
 بي ونعمة، ورب3ما تggدل� رؤيggا أنd ال) تعال(يشتري منه شيئ�ا سي�ئ�ا، ر2فع عنه بلء وه́م، وعو3ضه ال ) تعال(ال 

 يشتري منك شيئ�ا طي�بaا على قبول العمل الصال، ونيل الجر والثواب عليه، فإن كان الشيء سي�ئ�ا، فرب3مggا) تعال(
 يشتري من الشخص الصال شيئ�ا طي�بggaا علggى بلء) تعال(ورب3ما تدل� رؤيا أنd ال . تدل� الرؤيا على مغفرة ذنوب

؛ لنd البيع هنا خسارة مع عوض عنها.به فيه) تعال(يصيبه، ولكن يلطف ال 

 صggلdى ال عليggه(ذلك على إجابة الدعاء؛ لقول النب�  فقد يدل� :يستحيي منه) تعال(من رأى أن_ ال  .٧
 -صggحيح ( »خائuبvتvي: - أو قال- إن_ رب�كم حvي�ي¡ كري يستحيي من عبده أن يرفع إليه يديه فيjد�ها صuفر�ا ): «وسلdم

 ورب3ما تدل� رؤيا أنd ال (تعال) ف حال معي3نة أو يسلك سلوك�ا معي3نaا على أنd صاحب الرؤيا ي2رزق هذا. )رواه أبو داود
العمل أو السلوك. تعال ال (عز3 وجلd) عن ماثلة خلقه أو مشابتهم.

  تنgز3ل إل السماء الدنيا فgggوققد) تعال(من رأى أنd ال  :يتنـز�ل ف موضع) تعال(من رأى أن_ ال  .٨
 ، أو يعم¤ العدل على الكggان، أوموضع أو ف الوضع نفسه، فرب3ما يدل� ذلك على هداية أو رحة لهل هذا الوضع

 تأتيهم عقوبة إن كانوا فاسدين، أو يفظهم ال (تعال) إن كانوا ف خطر، أو ي2رفع عنهم البلء إن كانوا من أهggل
البلء...إل.

 على حاكم الدولة، والقائد، والزعيم، والمي، والقاضggي،) تعال(تدل� رؤيا ال  قد :القيادة والقياديون .٩
 والدير، والكومة، وشيخ القبيلة، وإمام السجد، ورئيس المعي3ة، وصانعي القرارات، وكل� من يكن وصفه بصفة

 ):صلdى ال عليه وسلdم(على رب� السرة، وعلى الزوج للمرأة؛ لقول النب� ) تعال(وقد تدل� رؤيا ال . القيادة عمومaا

  وقد تدل�.)رواه الترمذي¤- حديث حسن صحيح (» لyو� ك�ن�تj آمuر�ا أyحvد�ا أyن� يvس�جjدv لuأyحvد�، لyأyمvر�تj الyر�أyةy أyن� تvس�جjدv لuزvو�ج�هvا«
 والتحك�م فيها.رؤيا ال (تعال) على ال§خ�؛ لنdgه رئيس أعضاء السم، وسي�دها،

 ؛ لقول)عز3 وجلd(فقد تدل� هذه الرؤيا على نيل شهادة ف سبيل ال  :يضحك) تعال(من رأى أن ال  .١٠
 يقاتل هذا ف سبيل ال: يضحك ال إل رجلي، يقتjل أحدjهjما الخر، يدخلن الن�ة): «صلdى ال عليه وسلdم(النب 

.)مت3فق عليه(» فيjقتvل، ث يتوب ال على القاتل، فيjستvشهvد
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ــو�قv﴿...): تعال(فقد يدل� ذلك على التأيgيد اللي�؛ لقول ال  ):تعال(من رأى يد ال  .١١ yف uــه  يvدj الل_
 ﴾بvل� يvدvاهj مvب�سjوطyتvانu يjن�فuقj كyي�فv يvشvا̈ء...﴿...): تعال(، وقد يدل� على الرزق؛ لقول ال ]١٠:الفتح[﴾ أyي�دuيه�م�...

ــتj﴿ق¼): تعال(، وقد يدل� على الذ�ري3ة والناب؛ لقول ال ]٦٤:الائدة[ ــا خvلyق� vمuل vدjس�جvن� تyأ vكvعvنvا مvم jيسuا إ�ب�لvي yال 
النب�   .]٧٥:ص[ب�يvدvي�...﴾   ):صلdى ال عليه وسلdم(وهي رؤيا خي، وعطاء، ونعمة لن رآها من الصالي؛ لقول 

 صلdى ال عليggه(وقد تدل� هذه الرؤيا على التوبة؛ لقول النب�  .)رواه مسلم(» والي كلªه ف يديك وسvعدvيك، لب�يك،«
 الليل حت�ى مjسيء ليvتjوب النهار، ويvبسjط يvدvهj بالنهار؛ مjسيء ليvتjوب يvبسjط يvدvهj بالليل؛) عز� وجل_(إن_ ال ): «وسلdم

.)رواه مسلم(» تvطل�ع الشمس من مغر�ب�ها

 ف النام، سافر بالب ر�، أو اكتسب أرضaا أو مكانaا ف حوزته، أو نال سلطانaا أو) تعال(ومن رأى قبضة يد ال 
 ، سافر بالو� أو رب3ما تدل� هذه الرؤيا على السماء عمومaا ومggا)تعال(نفوذ�ا ف موضع ما، بينما من رأى يي ال 

ال  لقول  ب�يvمuين�هuجvمuيع�اوvال�أyر�ضj ...﴿): تعال(فيها؛  ال�قuيvامvةu وvالس�ماوvاتj مvط�و�ي�ات�   vو�مvي  jهjتvب�ضyق  وقد. ]٦٧:الزمر[﴾ ... 
 على كوكب الرض نفسه، أو العال¼م، وقد تكون خيaا    لggن    يعملggون ف الرض) تعال(تدل� رؤيا قبضة ال 

 إل، ومن يافون شر3 الزللزل، والباكي، والسف، هذا إن كان هggؤلء مggن...كالزارعي، والنق�بي عن العادن
 علggى السggماء،) سبحانه(وقد تدل� يينه الشريفة . الصالي، إم3ا إن كانوا غي ذلك، فقد تكون الرؤيا غي ممودة

 والفضاء، والطر، وقد تكون خيaا للطيارين، وصائدي الطيور، ومن يافون أن يأتيهم ش́ر من فوقهم، هذا إن كان
. هؤلء من الصالي، إم3ا إن كانوا غي ذلك، فقد تكون الرؤيا غي ممودة

 فقد تدل� هذه الرؤيا على القلب؛ أي موضع العتقاد، بل قد ):سبحانه وتعال(من رأى أصابع الرحن  .١٢
 وكذلك، فقد تدل� هذه الرؤيا على التغي¤ر ف العتقggدات، والواقggف،. تدل� أيضaا على القلب العضوي� ف السد

ــوب بن آدم«): صلdى ال عليه وسلdم(والشاعر، وف كل� ما يصدر عن البشر عمومaا من أفعال؛ لقول النب�   إن_ قل
 ):صلdى ال عليه وسggلdم(ث قال رسول ال  .الرحن كقلب] واحد�، يjصvرkف�هj حيث يشاء أصابع إصبعي من كل_ها بي

 ومن رأى ف النام أنdgه رأى خسة أصggابع ل. )رواه مسلم( »صvرkف قلوبنا على طاعتك! مjصvرkف القلوب! الل_هم
 ب� جاء إل النgĝيايهود أنd«: ، فقد تدل� هذه الرؤيا على نيل م2لك عظيم لرائيها؛ لا جاء ف الديث الشريف)تعال(
 إصبvع، والبــال على إصبvع، والرضuي على السماوات يjمس�ك ال إن_ يا مjحم�د،: ، فقال)صلdى ال عليه وسلdم(

ــه( ال فضvحuك رسول. أنا اللك: إصبvع، ث يقول على إصبvع، واللئق على ، والشجر على إصبvع  صل_ى ال علي
 وزاد فيه فضيل بن: قال يي بن سعيد. ]٦٧:الزمر[﴾ وvمvا قyدvرjوا الل_هv حvق� قyد�ر�هu﴿ : بvدvت نvوvاج�ذ�هj، ث قرأحت�ى) وسل_م

 ب�ــاتعج,) صل_ى ال عليــه وســل_م(ال  فضvحuكv رسول :ال عياض، عن منصور، عن إبراهيم، عن عبيدة، عن عبد
.)مت3فق عليه( » لهق$اوتصدي
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 من أصابع الرحن على السماء، وما يت3صل با من معانÁ، وقد تggدل�) أو3ل إصبع(وربا تدل� رؤيا إصبع واحد 
 على الرض، وما يت3صل با من معانÁ، والثالث على البال، والرابggع علggى الشggجر،) إصبعثان (رؤيا إصبعي 

.والامس على الخلوقات؛ للدليل السابق نفسه

 ؛)تعال(ورب3ما تدل� هذه الرؤيا على إخلص النوايا ل . نال وجاهة دينaا ود2نيا ):تعال(من رأى وجه ال  .١٣
 إ�ن�مvا نjط�عuمjك�م� لuوvج�هu الل_هu﴿): تعال(، أو قوله ]٢٧٢:البقرة[﴾ ...وvمvا تjنفuق�ونy إ�ل_ اب�تuغvاء وvج�هu الل�هu...﴿) عز3 وجلd(لقوله 

 وقد. وقد تدل� هذه الرؤيا على الرزق والطعام؛ للدليل السابق نفسه .]٩:النسان[﴾ ر�الyا نjر�يدj مuنك�م� جvزvاء وvلyا شjك�و
 وvيvب�قyى)  ٢٦(ك�لª مvن� عvلyي�هvا فyان� ﴿): تعال(تدل� هذه الرؤيا كذلك على البكة ف العمار والرزاق؛ لقول ال 

الرحن[﴾ )٢٧(وvج�هj رvبkكv ذ�و ال�جvلyال� وvال�إ�ك�رvام�   وي2حتمل أن تدلd هذه الرؤيا أيضaا على قMبل¼ة الصلة وعلى. ]سورة 
ال  لقول  والكعبة؛  الرام  الل�هu...﴿): تعال(السجد   jج�هvو فyثyم�  تjوvلªوا�  ال  .]١١٥:البقرة[﴾ ...فyأyي�نvمvا  وجه  رأى   ومن 

 إل النظــر لــذ_ة وأســأل�ك): «...صلdى ال عليه وسلdم(ف النام، كانت بشرى بسعادة عظيمة؛ لدعاء النب� ) تعال(
 صلdى(ورب3ما تدل� هذه الرؤيا على تيسي أمور وانقضاء حوائج؛ لقول النب� . )حديث صحيح - صحيح الامع(» ...وجه�ك

.)حديث حسن صحيح- رواه أبو داود ( »فأعط�وه ال، بوجه  ومن سألكمفأعيذ�وه،ن استعاذ بال، م): «ال عليه وسلdم

 وvاص�ب�ر� لuحjك�ــم�﴿): تعال(؛ لقوله )عز3 وجلd(فقد يدل� ذلك على حفظ ال  ):تعال(. من رأى عي ال ١٤
 وقد تدل� هذه الرؤيا  وقد تدل� هذه الرؤيا على رقابة ال (عز3 وجلd) على العبد.،]٤٨:الطور[﴾ رvبkكv فyإ�ن�كv ب�أyع�يjن�نvا...

:طgggه[﴾ وvلuتjص�نvعv عvلyى عvي�ن�ي﴿...): تعال(على التربية السليمة، واللق السلمي� القوي، والصنعة ال§تق¼ن ة؛ لقول ال 

:هود[﴾ وvاص�نvع� ال�ف�ل�كv ب�أyع�يjن�نvا...﴿): تعال(وقد تدل� أيضaا على الس2ف§ن، وصناعتها، وركوب البحر؛ لقول ال  .]٣٩

.]١٤[القمر:تvج�ر�ي ب�أyع�يjن�نvا...﴾ وكذلك، قوله (تعال): ﴿، ]٣٧

 فقد يدل� ذلك على العجز عن أداء حركات الصلة؛ لggرض أو نggوه، أو ):تعال(. من رأى ساق ال ١٥
 عggز3(؛ لقggول ال )والعياذ بال تعال(رب3ما ي2خشى على الفاسد النافق من أن تدلd له هذه الرؤيا على سوء الاتة 

dوجل   :(﴿yونjيعuطvس�تvا يyلyف uودjى الس,جyإ�ل yو�نvد�عjيvو [اقvن سvع jفvك�شjي vو�مvي ﴾]٤٢:القلم[ .

 بعلم تفسي الرؤى من) تعال(ومن ضمن الرؤى العجيبة ف هذا السياق ما رأيته ف النام قبل أن يكرمن ال         
 هggذا) عز3 وجggلd(، فكانت بشرى بأن رزقن ال )تعال(أنd رÚجÛل طائر قد حطdت على رأسي، وأن هذه الرÚجل ل 

.والمد ل رب العالي...». الرؤيا على ر�جل طائر): «صلdى ال عليه وسلdم(العلم الشريف؛ لقول النب� 
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 فقد يدل� ذلك على الاء عمومaا كالمطار، والنار، والبحار، ونوه، وهي ):تعال(من رأى عرش ال  .١٦
 ):تعggال(رؤيا خي لهال الناطق الصحراوي3ة أو الت تعان من نقص الياة، وقد يدل� ذلك على السفينة؛ لقول ال 

ال�مvاء﴿ الع2ليا.  ]٧:هود[﴾ وvكyانy عvر�شjهj عvلyى  الناصب  ال§لك أو  نيل   ومن رأى أنd عرش ال. وقد تدل� رؤياه على 
ــرش « ):صلdى ال عليه وسلdم(قد اهتز3، فقد تدل� هذه الرؤيا على موت مسلم صال؛ لقول النب� ) تعال( ــتز� ع  اه

 ):تعggال(ورب3ما تدل� هذه الرؤيا على اللئكة أو على التسبيح؛ لقggول ال . )مت3فق عليه(» الرحن لوت سعد بن معاذ

﴿kبvر uــه ــدj لuل_  وvتvرvى ال�مvلyائuكyةy حvافfيv مuن� حvو�ل� ال�عvر�ش� يjسvبkحjونy ب�حvم�دu رvبkه�م� وvق�ضuيv بvي�نvهjم ب�ال�حvقk وvقuيلy ال�حvم�
vيuمyالvال   .]٧٥:الزمر[﴾ ال�ع ي2سب�حون حول عرش  اللئكة  أو) تعال(وقد تدل� رؤيا  العادلة،  الع دل والحكام   على 

 إحقاق الق�، أو انتهاء فترة صعبة أو عصيبة أو فيها اختبارات وامتحانات وانتظار نتائج، وقد تدل� على الggوت؛
.للدليل السابق نفسه

 وvمvن﴿ ):تعال(فقد تدل� هذه الرؤيا على فرج من ضيق ورزق؛ لقول ال  ):تعال(من رأى أن�ه يت�قي ال  .١٧
الطلق[﴾ وvيvر�زjق�هj مuن� حvي�ث� لyا يvح�تvس�بj )٢يvت�ق� الل_هv يvج�عvل ل_هj مvخ�رvج�ا (  وهذه الرؤيا يطول وصف خي     .]سورة 

 ومن ات3قى ال (تعال) ف منامه وقاه ال (عز3 وجلd) شر3 ما يذر وياف؛ لقاعدة الزاء من جنس العمggل. معانيها.
 ومن نصر ال (تعال) ف شيء ف الرؤيا نصره ال (تعال) ف شيء يب¤ه ف اليقظة؛ للدليل السابق نفسه. ويعتمggد

تديد هذا الشيء غالبaا على سياق الرؤيا وأحوال الرائي.

 الل�هj﴿ ):تعال(فقد تدل� هذه الرؤيا للفاسد على نفاقه؛ لقول ال  :يستهزيء به) تعال(من رأى أن_ ال  .١٨
 وقد تدل� هذه الرؤيا على الضلل، وسوء الال، وإدبار الدنيا عن الفاسدين. ومن رأى .]١٥:البقرة[ ﴾يvس�تvه�ز�ئj ب�ه�م�

 أنd ال (تعال) يسخر من منافق أو فاسد أو بيل ف موضع ما، رزق أهل هذا الوضع مggال�ا ونعمggة؛ لقggول ال
 ال_ذuينv يvل�مuزjونy ال�مjط_وkعuيv مuنv ال�مjؤ�مuن�يv فuي الص�دvقyاتu وvال_ذuينv لyا يvج�دjونy إ�ل_ا جjه�دvهjم� فyيvس�خvرjونy مuن�هjم�(تعال): ﴿

.[سورة التوبة]﴾ )٧٩سvخuرv الل_هj مuن�هjم� وvلyهjم� عvذyاب� أyلuيم� (

ــا إ�ن﴿): تعال(فقد تدل� هذه الرؤيا على خي عظيم؛ لقول ال  :قر�به إليه) تعال(من رأى أن_ ال  .١٩  فyأyم�
) vر�ب�يyقjال�م vنuم yانy٨٨ك( ) [يمuعvن�ة� نvجvان� وvي�حvرvو�ح� وvرy٨٩ف(﴾ ]ا من ذوي النفوذ وأصحاب]سورة الواقعةaأو نال قرب ، 

 الظوظ ف الدنيا، وقد يدل� ذلك ف بعض الرؤى على الوت، أو الس3فر بالطائرة؛ لنd ال (تعال) ف السماء، وهي
 وvقyر�ب�نvاهj...﴿  وقد تدل� رؤيا القرب من ال (تعال) على النجاة والناجاة؛ لقول ال (تعال): موضع سي الطائرات.

 .]٥٢[مري:نvج�ي¶ا﴾ 
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 ل� ذلك علىدفقد ي) تعال(من رأى أنdgه يسرع إل ال  :أو العكس) تعال(. من رأى أن�ه يسرع إل ال ٢٠
 ، ومggن رأى أنd ال]٤٨:طه[﴾ وvعvج�ل�تj إ�لyي�كv رvبk لuتvر�ضvى﴿...): تعال(؛ لقول ال )عز3 وجلd(سعيه ف مرضاة ال 

 وإذا أتان مشــي�ا: «ف الديث القدسي�) تعال(له؛ لقول ال ) عز3 وجلd(يسرع إليه فقد يدل� على حب� ال  )تعال(
.)مت3فق عليه(» أتيتjهj هvروvلyة

 )تعال(له إن كان صال�ا، ورب3ما يرزقه ال ) تعال(فقد تدل� على حب� ال  :يب,ه) تعال(من رأى أن_ ال  .٢١

 صحيح الترغيب( »وجvبvت مب�ت للمتحابkي ف_: «ف الديث القدسي�) عز3 وجلd(بناس صالي يب¤هم ويبونه؛ لقول ال 

.)والترهيب

 عز3(على الصواعق، والصعق، والنيارت البلي3ة؛ لقول ال ) تعال(قد تدل� رؤيا ال  :الظواهر الطبيعي�ة .٢٢
dق$ا...﴿...): وجلuعvى صvر� موسvخvك¹ا وvد jهyلvعvل� جvبvل�جuل jب,هvل_ى رvجvم�ا تyلy١٤٣: العراف[﴾ ف[.

 فقد يدل� ذلك على تقصي الرائي ف إطعام جائعي، أو سقاية :جائع أو مريض) تعال(. من رأى أن_ ال ٢٣     
 مvر�ض�تj !يا ابنv آدمv« :يقول يوم القيامة ) عز� وجل_(إن_ ال : عطش ى، أو عيادة مرضى؛ للحديث القدسي� الشريف

 أما أما عvلuم�تv أن_ عبدي فلن�ا مvر�ضv فyلyم تvعjد�هj،: قال. كيف أعjودjكv؟ وأنت رب, العالي! يا ربk: قال . فyلyم تvعjد�ن
ـ_ك لو عjدتvهj لyوvجvدتvن عنده؟ يا ابنv آدم ــكv؟! يا ربk: قال. استطعمتjك فلyم تjطعuمن! عvلuم�تv أن jمuــف أ�طع  وكي

ــهj: قال. وأنت رب, العالي vمتvــو أطع ـ_ك ل ـ_ه استطعمك عبدي فلن� فلyم تjط�عuم�هj؟ أما عvلuم�تv أن  أما عvلuم�تv أن
 :قال. كيف أyسقuي�كv؟ وأنت رب, العالي !يا ربk: قال. استسقيتjك فلyم تvسقuن !لyوvجvدتv ذلك عuندي؟ يا ابنv آدم

uهuسقvم تyعبدي فلن� فل vندي. استسقاكuذلك ع vدتvجvو jهvي�تyقvـ_ك لو س .)رواه مسلم( »أما إن

 ينف§خ ف شيء أو شخص فقد يدل� ذلك علgggى) تعال(من رأى أنd ال  :ينف�خ) تعال(من رأى أن_ ال  .٢٤
. ]٢٩:الجر[﴾ فyإ�ذyا سvو�ي�تjهj وvنvفyخ�تj فuيهu مuن ر,وحuي فyقyعjوا� لyهj سvاج�دuينv﴿): تعال(التكري ورفعة الشأن؛ لقول ال 

 ):عز3 وجلd(فقد تدل� هذه الرؤيا على النصر على العدو�؛ لقول ال  :يكتب شيئ$ا) تعال(. من رأى أن_ ال ٢٥

.وقد تدل� هذه الرؤيا على القضاء والقدر .]٢١:الادلة[﴾ كyتvبv الل_هj لyأyغ�لuبvن� أyنvا وvرjسjلuي إ�ن_ الل_هv قyو�ي¡ عvز�يز�﴿
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 قيل أنd من رأى هذه الرؤيا، فقد تدل� على غضب والديه؛ لقggول ال :غضبان�ا) تعال(من رأى أن_ ال  .٢٦
 ورب3ما تدل� هذه الرؤيا على غضب من جهggة الggاكم أو .]١٤:لقمان[﴾ ...أyنu اش�ك�ر� لuي وvلuوvالuدvي�كv...﴿): تعال(

[النسgggاء:﴾ يvا أyي,هvا ال_ذuينv آمvنjوا أyطuيعjوا الل_هv وvأyطuيعjوا الر�سjولy وvأ�ولuي ال�أyم�ر� مuن�ك�م�...الكومة؛ لقول ال (تعال): ﴿

 ف القرآن» الغضوب عليهم«  س3اهم)تعال(وقد تدل� هذه الرؤيا على اليهود، وأماكنهم، ومعاملتم؛ لنd ال  .]٥٩
).نعوذ به سبحانه من غضبه(فعل�ا على الفاسدين ) عز3 وجلd(وقد تدل� هذه الرؤيا على غضب ال . الكري

ـ_ه يشى ال ٢٧  فقد تدل� له هذه الرؤيا على أنdgه ينال عMلمaا نافعaا ):سبحانه(أو يافه ) تعال(. من رأى أن
 من رأىو]. ٢٨:فاطر[﴾ إ�ن�مvا يvخ�شvى الل_هv مuن� عuبvادuهu ال�عjلyمvاء...﴿...): تعال(أو يتفو3ق ف مال علمي� مترم؛ لقول ال 

 .ما يشاه؛ لقاعدة الزاء من جنس العمل ف تفسي الggرؤى) عز3 وجلd(، كفاه ال )تعال(ف منامه أنdgه يشى ال 

 ):تعال(ف النام على النعيم عمومaا أو البشرى بالن3ة على وجه الصوص؛ لقول ال ) تعال(وقد يدل� الوف من ال 

﴿uانvن�تvج uهkبvر vامyقvم vافvن� خvمuلv٤٦:الرحن[﴾ و[.

ــك أن: يسأله) تعال(من رأى أن_ ال  .٢٨  ما مvنvعvكv أن تعبدن؟ أو ما منعك أن تلتزم بالسلم؟ ما منع
 فرب3ما تدل� هذه الرؤيا على غرور الرائي، أو استكباره عggن عبggادة ال تسجد؟ أو ما شابه من هذه التعبيات:

 ، ورب3ما تدل� للمسؤول ف الرؤيا على الفساد الشديد أو أنggdgه)والعياذ بال تعال(، ورب3ما تدل� على كفره )تعال(
 قyالy﴿): تعال(وكل� ذلك لقول ال  وقد تدل هذه الرؤيا على العنصريdgة أيضaا،). عليه لعنة ال تعال(شيطان رجيم 

 ولعلd هذه الرؤيا. ]١٢:العراف[﴾ مvا مvنvعvكv أyل_ تvس�جjدv إ�ذ� أyمvر�تjكv قyالy أyنvا� خvي�ر� مkن�هj خvلyق�تvن�ي مuن ن�ار] وvخvلyق�تvهj مuن طuي]
 ؛تشي إل إسلم الكافر، أو توبة الفاجر، وزوال الوانع الت تول بينهم وبي الصلح إن كانوا م3ن ي2رجى لم ذلك

لنd السؤال هنا قد يدل� على عدم وجود أسباب تول بي العبد وطريق رب�ه (سبحانه).

ـ_ا أنت مت�هم به؟: يسأله) تعال(. من رأى أن_ ال ٢٩  أو سؤال�ا م2شابaا، وكggان ءأنت فعلت كذا وكذا م
 ):تعال(الرائي مت3همaا بشيء فعل�ا، فقد تدل� هذه الرؤيا على براءة الرائي مgم3ا هو منسوب إليه من التام؛ لقول ال 

ــا﴿ vم vكvانvــب�ح jس yالyق uالل�ه uونjن دuي�ن� مvـهyإ�ل vيkأ�مvذ�ون�ي وuلن�اس� ات�خuل vق�لت vنتyأyأ vمvر�يvم vى اب�نvيسuا عvي jالل�ه yالyإ�ذ� قvو 
vــك  يvك�ون� لuي أyن� أyق�ولy مvا لyي�سv لuي ب�حvق¿ إ�ن ك�نتj ق�ل�تjهj فyقyد� عvلuم�تvهj تvع�لyمj مvا فuي نvف�س�ي وvلy أyع�لyمj مvا فuي نvف�س�كv إ�ن�

.]١١٦:الائدة[﴾ أyنتv عvل_مj ال�غjيjوب�



١٢

ـ_ة ف النام٣٠  مع علم الggرائي ف) تعال(من رأى ف منامه شخصaا مهول�ا يد3عي أنdgه ال  :. ادkعاء اللوهي
 ، فقد تدل� هذه الرؤيا على الستبدين الرمي من الكdام، والكومات، وغيهم)تعال(داخل الرؤيا أنdgه ليس ال 

 من عموم الناس، ورب3ما تدل� على الفراعنة، فإن كان الد3عي معلومaا، ومشهورaا بالفساد، فرب3ما تدل� هذه الرؤيا على
 )٢٤(فyقyالy أyنvا رvب,ك�مj ال�أyع�لyــى ﴿): عز3 وجلd(منه، ليكون عبة لن يعتب؛ لقول ال ) تعال(قرب هلكه، وانتقام ال 

 فإن كان الرائي صال�ا، فقد تدل� له هذه الرؤيا على البشggرى، ]سورة النازعات[﴾ فyأyخvذyهj الل_هj نvكyالy ال�آخuرvةu وvال�أ�ولyى
بالقوة، والنصر، والتمكي.

 ؛ لقggول)تعال(فهذه الرؤيا بشرى خي ونصرة للمجاهدين ف سبيل ال  :يvقتjل) تعال(. من رأى أن_ ال ٣١
 فإذا كان القتول ف الرؤيا قد ق§تل فعل�ا ف اليقظة، .]١٧:النفال[﴾ فyلyم� تvق�تjل�وهjم� وvلyـكuن� الل�هv قyتvلyهjم�...﴿): تعال(ال 

.فقد تدل� هذه الرؤيا على براءة الت3هم بقتله ظ§لمaا؛ للدليل السابق نفسه

 عggز3(فهذه رؤيا رحة للصالي؛ لقول ال  :مكتوب�ا عليه شيء) سبحانه وتعال(من رأى رب� العالي  .٣٢
dوجل :(...﴿...yةvالر�ح�م uف�س�هvى نyلvع vبvتy١٢:النعام[﴾ ك[.

 فهذه رؤيا رحة لن خلط عمل�ا صال�ا بعمل سي�ء؛ لقول ):عز� وجل_(من رأى ف رؤياه كتاب�ا كتبه ال  .٣٣
 رحت غضب، فهو- سvبvقyت : أو قال- غyلyبvت :  عنده ب�اكتا كتب الyل�ق، ال قyضvى ل_ا): «صلdى ال عليه وسلdم(النب� 

 .)مت3فق عليه(» عنده فوق العرش

ـ_ه يذكر ال ٣٤  من رأى ف :أو بشيء ل يستطيع تديده) ال(ف النام بلفظ الللة ) تعال(. من رأى أن
 ، ورب3ما يكن للمفس�ر أن يعرف)تعال(، فقد تدل� هذه الرؤيا على نعمة وفضل من ال )تعال(النام أنdgه يذكر ال 

 .]١٥٢:البقرة[﴾ فyاذ�ك�رjون�ي أyذ�ك�ر�ك�م�...﴿): تعال(طبيعة هذه النعمة بسب أحوال صاحب الرؤيا وسياقها؛ لقول ال 
ــذuك�ر�﴿): تعال(ف النام أمان من خوف للذاكر الصال؛ لقول ال ) تعال(وذكر ال   ال_ذuينv آمvنjوا� وvتvط�مvئuن, ق�ل�وبjهjم ب�

jال�ق�ل�وب الل�هu تvط�مvئuن,  أyلy ب�ذuك�ر�   uالغي؛ لقول ال  .]٢٨:الرعد[﴾ الل�ه التفو¤ق والرفعة على  الرؤيا على   وقد تدل� هذه 
. ]٤٥:العنكبوت[﴾ وvلyذuك�رj الل_هu أyك�بvرj...﴿...): تعال(

 بي جاعة من الناس ارتفع شأنه وارتقت أحواله، ورب3ما كان لذلك) تعال(ومن رأى ف النام أنdgه يذكر ال 
 بي زملئه ف العمل، فيدل� ذلك على ترقيggة مثل�ا، أو) تعال(علقة بؤلء الناس، كأن يرى السلم نفسه يذكر ال 

 بي زملئه ف الفصل، فيدل� له ذلك على تفو¤ق) تعال(فرصة عمل أفضل له، أو كأن يرى التلميذ نفسه يذكر ال 
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 ملÄ خي] ف ملÄ ذكرتjهjف  ذyكyرvن  وإن«...  ف الديث القدسي�:)تعال(دراسي�، أو فرصة تعليمي3ة أفضل؛ لقول ال 
.(مت3فق عليه)» منهم

 قد تدل� هذه الرؤيا على ناية عذاب، أو رفع بلء، أو ناة من مصيبة أو ):تبارك وتعال(. رؤيا قyدvم ال ٣٥     
ــدvمvهj،حت�ىهل من مزيد،  :تقول جvهvن�مj تزال ل«): صلdى ال عليه وسلdم(حبس؛ لقول النب�  yز�ة فيها قuيضع رب, الع  

 وقد تدل� هذه الرؤيا على مشاكل ف إمكاني3ة دخول. )مت3فق عليه( »قyط� قyط� وعuز�تuكv، ويjزوvى بعضها إل بعض: فتقول
 ؛ للggدليل...أماكن غي السلمي كعدم استطاعة دخول دول معي3نة، أو عدم القدرة على اللتحاق بالعمل ف شركة

.السابق نفسه

  هذه الرؤيا على انكشاف أمر شخص منافق، أو هزيته، أو عجزه،قد تدل� ):عز� وجل_(رؤيا ساق ال  .٣٦
 فقggد يggدل�، )تعال(ف النام فسجد ل ) تعال(فمن رأى ساق ال . أو خذلنه، أو فضحه، أو انتصار الؤمني عليه

  ذلك علggىل� يدفرب3ما خي، ومن ل يستطع السجود، كل� بشرى له بورب3ما كان على إخلصه ف العبودية، ذلك
ــى﴿): عز3 وجلd(يقول ال .  باليتبش�رنفاقه، وتكون الرؤيا مذمومة العن، ول  yإ�ل yو�نvد�عjيvاق] وvن سvع jفvك�شjي vو�مvي 

yونjيعuطvس�تvا يyلyف uودjم( ب¤، ويقول الن]٤٢:القلم[ ﴾الس,جdى ال عليه وسلdــن...«): صل  فيjكشvفj عن ساق]، فل يبقى م
 جعل ال ظyه�رvهjإل_ا  أyذuنy ال له بالسجود، ول يبقى من كان يسجد اتkقاءg ورياءg إل_اكان يسجد ل من تلقاء نفسه 

   .)رواه مسلم( »...طyبvقyة$ واحدة، كل_ما أرvادv أن يسجد خر� على قفاه

. ملكلنdgهف النام على السد والعكس؛ ) عز3 وجلd( رؤيا ال ل�وقد تد :السد .٣٧

 من رأى هذه الرؤيا نال ثناءà، وسعة طي�بة، ورفعة شأن؛ لنd صggلة ال :يjصلfي عليه) تعال(. رؤيا ال ٣٨
 ف قول النggب� ذ§كMر ت صلة ال (تعال) على العبدعليه ف الل العلى، وقد ) سبحانه(على العبد هي ثناؤه ) تعال(
.)رواه مسلم( »من صل_ى علي� صلة$، صل_ى ال عليه با عvش�ر�ا«): صلdى ال عليه وسلdم(�

 فرب3ما تدل� هذه الرؤيا على آية الكرسي�، وقد تدل� على الناصب الكبية ):تعال(من رأى كرسي� ال .  ٣٩
 .]٢٥٥:البقرة[﴾ وvسuعv ك�ر�سuي,هj الس�مvوvاتu وvال�أyر�ضv...﴿...): تعال(والهم3ة، وقد تدل� على معن التساع؛ لقول ال 

ـ_ه يسأل ال ٤٠  عنه نال علمaا أو انكشفت له) تعال(فإن أجابه ال  :عن شيء ف النام) تعال(. من رأى أن
 عن شيء فلggم) عز3 وجلd(فإن سأل الرائي الصال ال  .خفايا معي3نة بسب السؤال، وسياق الرؤيا، وأحوال الرائي
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 يفظه من شر� أو خطر له علقة با يدل� عليه هذا السؤال؛ لقول) تعال(، فقد يدل� ذلك على أنd ال )سبحانه(يب 
 .]١٠١:الائدة[﴾ ...يvا أyي,هvا ال_ذuينv آمvنjوا� لy تvس�أyل�وا� عvن� أyش�يvاء إ�ن تjب�دv لyك�م� تvسjؤ�ك�م�﴿): جلd وعل(ال 

ـ_ه ف حرب مع ال (تعال): ٤١       يvا﴿فقد تدل� هذه الرؤيا على آكMل الربا؛ لقول ال (تعال): . من رأى أن
 vن�يuؤ�مjم� مjا إ�ن� ك�ن�تvبkالر vنuم vيuقvا بvوا مjرyذvو vوا ات�ق�وا الل_هjنvآم vينuا ال_ذvي,هy٢٧٨(أ  (vنuر�ب] مvوا ب�حjنyأ�ذyل�وا فvف�عvم� تyإ�ن� لyف 

uز3[سورة البقرة]﴾ ...الل_هggاد ال (عggوقد تدل� كذلك هذه الرؤيا على معاداة الرائي – أو غيه – للصالي من عب ، 
ـ¹ا فقد آذنتjهj بالرب«وجلd)؛ لقول ال (تعال) ف الديث القدسي�:   ، وهggذه(رواه البخggاري¤) »مvن عادvى ل ولي

الرؤيا مذمومة م2نذMر ة للفاسدين، والفسدين، وأعداء الدين.     

النام: ٤٢       النعمة، والعقوبة ونزع. من رأى ال (تعال) يؤذfن ف  الزيادة لشاكر  الرؤيا على   فقد تدل� هذه 
 :(dعز3 وجل) يد�﴿النعمة للكافر با؛ لقول الuدvشyاب�ي لyذvم� إ�ن_ عjر�تyفyن� كuئyلvن�ك�م� وvز�يدyأyم� لjر�تyكvن� شuئyب,ك�م� لvر yذ_نyأvإ�ذ� تvو﴾ 

 وقد تدل� هذه الرؤيا على النذار بالعذاب الليم لقوم معي3ني، وقد تدل� على اليهود؛ لقول ال (تعال):]، ٧[إبراهيم:
ــور�﴿  وvإ�ذ� تvأyذ_نy رvب,كv لyيvب�عvثyن� عvلyي�ه�م� إ�لyى يvو�م� ال�قuيvامvةu مvن� يvسjومjهjم� سjوءÊ ال�عvذyاب� إ�ن_ رvب�كv لyسvر�يعj ال�عuقyاب� وvإ�ن�هj لyغvف�

 وقد تدل� هذه الرؤيا على بناء الساجد، والبيوت، والساكن، وصيانتها، والعتناء با؛ لقول]، ١٦٧[العراف:﴾ رvحuيم�
 .]٣٦[النور:﴾ فuي بjيjوت� أyذuنy الل_هj أyن� تjر�فyعv...﴿ال (تعال): 

  

 فهذه رؤيا خي لصحاب الصابات والعاهات ف هذه.  من رأى ف النام أن_ ل (تعال) عضو�ا بشري¶ا: ٤٣       
العضاء، ولعلdها تكون بشرى لم بشفائها أو سلمتها. 

 فقدل تدل� هذه الرؤيا له على الفظ من ال (تعال) إن كان.  من رأى أن_ ال (عز� وجل_) يدافع عنه: ٤٤       
 إن_ ال«صال�ا، وقد تدل� على سوء العاقبة للفاسد صاحب النعمة والقوة؛ لقول النب (صلdى ال عليggه وسggلdم): 

jت�هuف�لjل ي jهyذvخyي للظال، حت�ى إذا أuم�لjيy(رواه البخاري¤) »ل.

  ك§في الناس شر3قدمن رأى أنd ال (تعال) يدفع شخصaا ف الرؤيا، فمن رأى أن_ ال (تعال) يدفع:   .٤٥       
ــدvتu ال�أyر�ضj...﴿... الدفوع أو شر3 أمر يرتبط به؛ لقول ال (تعال): vسyفyع�ض] لvم� ب�بjهvع�ضvب vالن�اس uالل_ه jف�عvا دyو�لyلvو﴾ 

 . فإذا دفعه ال (تعال) على شخص آخر، فقد أ§هلMك الظالون بالظالي، وخرج الؤمنون مggن بينهggم]٢٥١[البقرة:
سالي، هذا إن كان هؤلء من الفاسدين.
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يبال به: ٤٦      الناس.  من رأى أن_ ال (تعال) ل  أن3ه من حثالة  الرؤيا لرائيها - أو غيه -   فقد تدل� هذه 
 يjقبvضj الصالون الو�ل فالو�ل حت�ى يبقــى كحjثالــة« وأراذلم دينaا وخ2ل§ق�ا؛ لقول النب� (صلdى ال عليه وسلdم): 

.     )رواه أحد- حديث صحيح ( »التمر أو الشعي ل يبال ال بم شيئ$ا

 من رأى أنd ال (تعال) يثب�ته (ف أرض أو نوه)، ثبت على اليان أو. من رأى أن_ ال (تعال) يثبkته: ٤٧     
 [السggراء:﴾ وvلyو�لyا أyن� ثyب�ت�نvاكv لyقyد� كuد�تv تvر�كyنj إ�لyي�ه�م� شvي�ئ$ا قyلuيل$ا﴿انقطعت علقته بقوم كافرين؛ لقول ال (تعال): 

 يvا﴿وقد تدل� هذه الرؤيا على تقوية الرائي، وتكينه، وتثبيته بشكل ما ف مكان معي3ن؛ لقول ال (تعال): .  ]٧٤
الل_هv يvن�صjر�ك�م� وvيjثyبkت� أyق�دvامvك�م� تvن�صjرjوا  ال_ذuينv آمvنjوا إ�ن�  لرائيها على أنd ال .]٧[مم3د:﴾ أyي,هvا  الرؤيا   وقد تدل� هذه 

 (تعال) يرزقه كلمة قوي3ة مسموعة ذات تأثي، وخاص3ة ف الواقف الت تتطلdب ذلك ف الدنيا والخرة؛ لقggول ال
 يjثyبkتj الل_هj ال_ذuينv آمvنjوا ب�ال�قyو�ل� الث_اب�تu فuي ال�حvيvاةu الد,ن�يvا وvفuي ال�آخuرvةu وvيjضuلª الل_هj الظ_الuمuيv وvيvف�عvل� الل_هj مvا﴿(تعال): 

  .]٢٧[إبراهيم:﴾ يvشvا̈ء

 كان هذا الوداع بشرى للصالي بتعل�م القرآن الكري؛ لنgزول الية. من رأى أن_ ال (تعال) يودkعه: ٤٨     
 الكرية بعد انقطاع الوحي عن النب� (صلdى ال عليه وسلdم) لفترة طويلة، أو قد تدل� الرؤيا على النصر والتأيgggيد

[الضggحى: ﴾مvا وvد�عvكv رvب,كv وvمvا قyلyى﴿اللي� للصالي، أو النذار للفاسدين بالزية والذلن؛ لقول ال (تعال): 

٣[ .

  فقد تدل� هذه الرؤيا على نصرة الؤمني وهلك الظالي؛ لقول ال (تعال):. من قذفه ال (تعال) بشيء:٤٩     
 . وقد تدل� هذه الرؤيا علggى الرعggب أو]١٨[النبياء:﴾ بvل� نvق�ذuفj ب�ال�حvقk عvلyى ال�بvاطuل� فyيvد�مvغjهj فyإ�ذyا هjوv زvاهuق�...﴿

 وقد تدل� هذه الرؤيا على ماصggمة .]٢[الشر:﴾ وvقyذyفv فuي ق�ل�وب�ه�مj الر,ع�بv...﴿...الوف؛ لقول ال (تعال): 
ــى﴿السلطان أو صاجب النفوذ أو الاه للرائي أو إبعاده عنه؛ لقول ال (تعال):  yع�لyال�أ uأyلvــى ال�م yإ�ل yونjــم�ع  لyا يvس�

.]٨[الصافdات:﴾ وvيjق�ذyف�ونy مuن� ك�لf جvان�ب]

 فقد تدل� هذه الرؤيggا علggى كفggر: (سبحانه وتعال ح́ي ل يوت). من رأى أن_ ال (تعال) قد مات ٥٠
 » ل يــوتي¡ ال حـن_ فإ،ومن كان منكم يعبد ال«...: لا جاء عن أب بكر (رضي ال [تعال] عنه) صاحبها؛

وقد تدل� أيضaا على موت الاكم، والقاضي، ورب� السرة، والدير، والقائد...إل. .(رواه البخاري¤)
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  فإن رآها صال أغناه ال (تعال) عن الناس، وهي غي ممودة للرائي. من رأى أن_ ال (تعال) قد استغن:٥١     
ــرjوا﴿الفاسد، فليحذر؛ لقول ال (تعال):  yفyكyا فvنvونjــد  ذyلuكv ب�أyن�هj كyانvت� تvأ�تuيه�م� رjسjل�هjم� ب�ال�بvيkنvاتu فyقyال�وا أyبvشvر� يvه�

.]٦[التغابن: ﴾وvتvوvل_و�ا وvاس�تvغ�نvى الل_هj وvالل_هj غyن�ي¡ حvمuيد�

 ﴾إ�ن_ رvب�كv لyب�ال�مuر�صvادu﴿فليحذر الرائي من العقوبة؛ لقول ال (تعال): . من رأى أن_ ال (تعال) يرصjدjه: ٥٢    
 ، وقد تدل� هذه الرؤيا على الاسوس أو من ياول الصول على الخبار والعلومات، ورب3ما تدل� هggذه]١٤[الفجر:

 :(dعز3 وجل) ن�ا﴿الرؤيا على انكشاف الاسوس، أو انقطاع مصدر الصول على العلومات والخبار؛ لقول الyأvو 
.]٩[الن: ﴾ك�ن�ا نvق�عjدj مuن�هvا مvقyاعuدv لuلس�م�ع� فyمvن� يvس�تvمuع� ال�آنy يvج�د� لyهj شuهvاب�ا رvصvد�ا

(تعال) يصب, عليه شيئ$ا: ٥٣     ال  أن_  (تعال):. من رأى  ال  لقول  للفاسدين؛   فyصvب�﴿ فهذه رؤيا عذاب 
ــا﴿ ، وتدل� للصالي على الاء العذب والمطار؛ لقول ال (عز3 وجلd):]١٣[الفجر: ﴾عvلyي�ه�م� رvب,كv سvو�طy عvذyاب]  أyن�

 .]٢٥[ع ب س :﴾ صvبvب�نvا ال�مvاءÊ صvب¶ا

الفرد الص3مد، الذي ل يلد، ول . من رأى أن_ ل (تعال) وvلyد�ا أو بنت�ا٥٤     الواحد الحد،   (سبحانه وتعال، 
 من رأى أنd ل (تعال) ولدaا، فقد تدل� هذه الرؤيا على معاملته لقوم نصارى؛ لن3هم: يولد، ول يكن له كفوaا أحد)

 هم من قالوا على ال (سبحانه) هذا القول الشنيع، وقد تدل� هذه الرؤيا للصالي على إخلص العبودي3ة القggdة ل
 وقد تدل� هذه الرؤيا].  ٨١[الزخرف:﴾ ق�ل� إ�ن� كyانy لuلر�ح�مvن� وvلyد� فyأyنvا أyو�ل� ال�عvاب�دuينv﴿(عز3 وجلd)؛ لقول ال (تعال): 

ــي﴿  للصالي أيضaا على النصر، والغن، والتمكي؛ لقول ال (تعال): uا فvم jهyل� لvب jهvانvب�حjد�ا سyلvو jالل_ه yذvال�وا ات�خyقvو 
yونjان�تyق jهyل Ñر�ض� ك�لyال�أvو uاتvوv١١٦[البقرة:﴾ الس�م[،:ن�ي,﴿  وكذلكvال�غ vوjه jهvانvب�حjد�ا سyلvو jالل_ه yذvال�وا ات�خyيونس:﴾ ق]٦٨،[ 

 مvا كyانy﴿  بينما قد تدل� للفاسدين على تعطيل المور، والذلن، والكذب على ال (عز3 وجلd)؛ لقول ال (تعال):
 ،   وقد تggدل� هggذه الرؤيggا]٣٥[مري:﴾ لuل_هu أyن� يvت�خuذy مuن� وvلyد� سjب�حvانvهj إ�ذyا قyضvى أyم�ر�ا فyإ�ن�مvا يvق�ول� لyهj ك�ن� فyيvك�ون�

ــهj﴿...للصالي على الزواج، وللفاسدين على العلقات الر3مة؛ لقول ال (تعال):  yك�ن� لvم� تyلvد� وyلvو jهyك�ون� لvن�ى يyأ 
 . وإذا رأى هذه الرؤيا حاكم دولة، فقد تدل� على منازعة غيه له على السلطة، أو قggد]١٠١[النعام: ﴾صvاحuبvة�...

ــذ�﴿تدل� على هيمنة جهة أو دولة أقوى على الكم ف الدولة؛ لقول ال (تعال):  uت�خvم� يyي لuال_ذ uل_هuل jم�دvق�ل� ال�حvو 
 يكن تطبيق هذين  ،]١١١[السراء:﴾  وvلyد�ا وvلyم� يvك�ن� لyهj شvر�يك� فuي ال�مjل�كu وvلyم� يvك�ن� لyهj وvلuي¡ مuنv الذªلf وvكyبkر�هj تvك�ب�ي�ا

 فقد تدل� لصاحب التجارة علggى منازعggة العنيي السابقي على الفراد بسب حدود ملكي3تهم وظروفهم الاص3ة،
 غيه له ف تارته، أو على حجز السلطات مثل�ا أو هيمنة أي� جهة على هذه التجارة...وهكذا كلæ بسب ظروفggه
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ــهj﴿وكذلك، فقد تدل� هذه الرؤيا على الكذب الشنيع؛ لقول ال (تعال):  وأحواله.  وvيjن�ذuرv ال_ذuينv قyال�وا ات�خvذy الل_
ــذuب�ا (٤وvلyد�ا ( yإ�ل_ا ك yق�ول�ونvه�م� إ�ن� يuاهvف�وyن� أuم jجjخ�رvة$ تvمuلyت� كvرjبyه�م� كuائvآبuا لyلvو [ل�مuن� عuم uم� ب�هjهyا لvورة﴾)٥) مggس] 

ــد�ا (﴿ وكذلك، فقد تدل� هذه الرؤيا على ثورة الطبيعة؛ لقول ال (تعال):الكهف].  yلvو jنvالر�ح�م yذvال�وا ات�خyقv٨٨و( 
ــد¶ا (٨٩لyقyد� ج�ئ�تjم� شvي�ئ$ا إ�د¶ا ( vــال� ه vر, ال�ج�بuخvتvو jر�ضyق, ال�أvن�شvتvو jن�هuم yط_ر�نyفvتvي jاتvوvالس�م jادyكvــو�ا٩٠) ت vعvن� دyأ ( 

 ورب3ما تدل� رؤيا أنd ل (تعال) ولدaا على أنd للرائي مشكلة من جهة أبيه، وأم3ا .[سورة مري]﴾ )٩١لuلر�ح�مvن� وvلyد�ا (
(تعال): ال  لقول  أم�ه؛  فالشكلة من جهة  بنتaا،  يjولyد�﴿ إن كانت  وvلyم�  يvلuد�  أمنو.  ]٣[الخلص:﴾ لyم�    لنd رأى 

 فyاس�تvف�تuه�م� أyلuرvبkكv ال�بvنvاتj وvلyهjمj﴿   على إناب ذكر؛ لقول ال (تعال):للصالي هذه الرؤيا ل�(تعال) بنتaا، فقد تد
yونjنvات:﴾ ال�بdوكذلك، قوله (تعال)،]١٤٩[الص3اف  ﴿vن�يvاك�م� ب�ال�بyص�فyأvو � وقد .]١٦[الزخرف:﴾ أyم� ات�خvذy مuم�ا يvخ�ل�قj بvنvات

:(dلggز3 وجggع) ول الggتدل� هذه الرؤيا للصالي على تقيق أمنية، وللفاسدين على النغماس ف الشهوات؛ لق 
﴿yونjهvش�تvا يvم� مjهyلvو jهvانvب�حjس uاتvنvال�ب uل_هuل yل�ونvج�عvيvاءة]٥٧[النحل:﴾ وggوقد تدل� هذه الرؤيا لرائيها أو غيه على الس . 

 .(dعز3 وجل) الشركي قالوا عنهم بنات ال dللملئكة البرار؛ لن

 من رأى هذه الرؤيا من الصالي، فقد تدل� على سرعة إتام المورمن رأى أن_ ال (تعال) ياسبه:   .٥٥    
 :(dعز3 وجل) اب�...﴿وعدم تأخرها؛ لقول الvسuال�ح jر�يعvس jالل_هvوقد تدل� هذه الرؤيا لرائيها على]٢٠٢[البقرة:﴾ و . 

[الرعggد: ﴾فyإ�ن�مvا عvلyي�كv ال�بvلyاغ� وvعvلyي�نvا ال�حuسvابj...﴿بشرى بأن يصبح داعي إل ال (عز3 وجلd)؛ لقول ال (تعال): 

 . ومن رأى أنd ال (تعال) ياسبه حسابaا يسيا، نال فرحaا وسرورaا، عكس الساب العسي؛ لقول ال (تعال):]٤٠
 . وقد تدل� هذه الرؤيا على[سورة النشقاق] ﴾)٩() وvيvن�قyلuبj إ�لyى أyه�لuهu مvس�رjور�ا ٨فyسvو�فv يjحvاسvبj حuسvاب�ا يvس�ي�ا (﴿

 :(dعز3 وجل) م� (﴿الوت؛ لقول الjهvابvا إ�يvي�نyم� (٢٥إ�ن_ إ�لjهvابvسuا حvي�نyلv[سورة الغاشية]﴾ )٢٦) ث�م� إ�ن_ ع . dومن رأى أن 
 وvالل_هj يvر�زjقj مvن� يvشvا̈ء...﴿ال (تعال) ل ياسبه، فقد تدل� هذه الرؤيا على أن3ه ينال رزق�ا واسعaا؛ لقول ال (تعال): 

ومن رأى أنd ال (تعال) ياسبه، وكان فاسدaا، فهي غي ممودة، فليحذر.  .]٢١٢[البقرة:﴾ ب�غvي�ر� حuسvاب]

 (سبحانه وتعال عن هذه الوصاف الشنيعة عل̂وا.  من رأى أن_ ف الكون إل$ا أو آلة غي ال أو معه ٥٦     
 كبيaا، ل إله إلdا هو، وحده ل شريك له، الواحد الحد، الفرد الص3مد، التفر�د باللوهي3ة والربوبي3ة جggلd ف ع2له):
 من رأى أنd ف موضع معي3ن آلة غي ال (تعال)، فقد تدل� هذه الرؤيا على شيوع الستبداد أو الفساد؛ لقggول ال

 . ورب3ما تدل� رؤيا آلة أخرى مع ال (تعال) علggى]٢٢[النبياء:﴾ لyو� كyانy فuيه�مvا آلuهvة� إ�ل_ا الل_هj لyفyسvدvتvا...﴿(تعال): 
 تقسيم الشياء، والماكن، والموال، والصال، وافتراق الشركاء، والصراعات والنgزاعات على السلطة والنفوذ،
 وتعد¤د الطوائف والنتماءات، وسيادة أخلقي3ات الستكبار، والستعلء، والتنافس غي الشريف؛ لقول ال (تعال):
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﴿...yــف�ون uصvــا ي  ﴾وvمvا كyانy مvعvهj مuن� إ�لyه� إ�ذ$ا لyذyهvبv ك�لª إ�لyه� ب�مvا خvلyقv وvلyعvلyا بvع�ضjهjم� عvلyى بvع�ض] سjب�حvانy الل_هu عvم�
  وقد تدل� هذه الرؤيا على الفشل، وعدم الناز، والضعف وانعggدام اليلggة؛ لقggول ال (تعggال):.]٩١[الؤمنون:

ــا﴿  وvات�خvذ�وا مuن� دjون�هu آلuهvة$ لyا يvخ�ل�ق�ونy شvي�ئ$ا وvهjم� يjخ�لyق�ونy وvلyا يvم�لuك�ونy لuأyن�ف�س�ه�م� ضvر¶ا وvلyا نvف�ع�ا وvلyا يvم�لuك�ونy مvو�ت�
 أyئuف�ك$ــا آلuهvــة$﴿. وقد تدل� هذه الرؤيا على الكذب والضلل؛ لقول ال (تعال): ]٣[الفرقان:﴾ وvلyا حvيvاة$ وvلyا نjشjور�ا

yونjر�يدjت uالل_ه yونjات:﴾ دdورب3ما تدل� رؤيا من ات3خذ إلي أو رؤياها ف موضع على مالفة أمر ال (تعال)]٨٦[الص3اف . 
[النحggل:﴾ وvقyالy الل_هj لyا تvت�خuذ�وا إ�لyهvي�ن� اث�نvي�ن� إ�ن�مvا هjوv إ�لyه� وvاحuد� فyإ�ي�ايv فyار�هvبjونu﴿أو على النفاق؛ لقول ال (تعال): 

 . ومن رأى ف موضع آلة متعددة، ث أصبحت إل�ا واحدaا، فقد تدل� هذه الرؤيا علggى التوحيggد، والدايggة،]٥١
 والتاد بعد الفرقة، والقو3ة بعد الضعف، ورب3ما تدل� على حصول الشياء العجيبة الت ل يعتد عليها الناس؛ لقggول

   .]٥[ص:﴾ أyجvعvلy ال�آلuهvةy إ�لyه�ا وvاحuد�ا إ�ن_ هvذyا لyشvي�ءÕ عjجvاب�﴿ال (تعال): 

  فقد تدل� على خالد بن الوليد (رضي ال [تعال] عنه) أو على القائد.  من رأى أن_ ل (تعال) سيف$ا:٥٧     
السلم النتصر صاحب البة العسكري3ة.

 فهو فضيحة للفاسد، وزوال نعمة، بينما قد تدل�. من رأى أن_ ال (تعال) عر�اه أو كشف عنه ستر�ا: ٥٨    
ــوءÊ﴿ للصالي على زوال هوم وذهاب بلء؛ لقول ال (تعال):  أyم� مvن� يjج�يبj ال�مjض�طyر� إ�ذyا دvعvاهj وvيvك�شuفj الس,

yونjك_رyذvا تvيل$ا مuلyق uالل_ه vعvه� مyلuئyر�ض� أyال�أ Êاءyفyلjل�ك�م� خvج�عvيvى]٦٢[النمل:﴾وggوت أو علggوقد تدل� هذه الرؤيا على ال ، 
 لyقyد� ك�ن�تv فuي غyف�لyة� مuن� هvذyا فyكyشvف�نvا عvن�كv غuطyاءÊكv فyبvصvرjكv ال�يvــو�مv﴿ انكشاف المور الستورة؛ لقول ال (تعال):

    .]٢٢[ق:﴾ حvدuيد�

 (سبحانه وتعال، ل يغفل ول تأخذه سMن ةé ول نوم، وتعال جلd. من رأى ال (تعال) غافل$ا عنه أو ناسيه ٥٩    
 فقد تدل� هذه الرؤيا على ظلم رائيها، وتكون إنذارaا لggه باسggتدراج: جلله عن هذا الوصف الشنيع عل̂وا كبيaا)

  :(dعز3 وجل) ــل�﴿لعقوبة شديدة أو سوء خاتة (والعياذ بال تعال)؛ لقول ال vع�مvــا ي  وvلyا تvح�سvبvن� الل_هv غyافuل$ا عvم�
 jارvب�صyال�أ uيهuف jصvش�خvو�م] تvيuم� لjهjرkخvؤjا يvإ�ن�م yونjمuم�) ٤٢(الظ_الjهjتvدuف�ئyأvم� وjر�ف�هyي�ه�م� طyد, إ�لvر�تvا يyه�م� لüءوسjي رuق�ن�عjم vيuعuه�طjم 

 Õاءvوvي ه، فقد تدل� هذه الرؤيا على غفلة العبد[سورة إبراهيم] ﴾)٤٣(هêال (تعال) قد غفل عنه أو نس dومن رأى أن . 
    عن رب�ه (عز3 وجلd)، ويكون فيها تذكي له بال (تعال)، ألdا تغفل فلست بغفول عنك.    
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 (سبحانه وتعال عن مثل هذه الوصاف والفعال الشنيعة عل̂وا كبيaا): فقد. من رأى سب� ال (تعال) ٦٠     
 تدل� هذه الرؤيا للفاعل على إساءة عظيمة للسلم، أو للقرآن الكري، أو للنب� (صلdى ال عليه وسلdم)، إن كggان

الرائي أهل�ا لثل هذا الفعل القبيح. 

       ومن رأى ف النام شخصaا أو جاعة يعملون ذلك، فهم قوم كفdار مرمون، أو رب3ما تدل� للرائي الصال علggى
 جهاد الكلمة وماربة أهل الكفر والجرام ف حق� ال (تعال) بسب من رآهم يقومون بذا الفعل القبيح، ورب3مggا
 كان فيها تنبيه للمسلم الصال بعدم استفزاز أهل الكفر والفساد بكلمه، أو بعدم التعر¤ض لعتقداتم ومعبggوداتم

[النعgggام: ﴾وvلyا تvسjب,وا ال_ذuينv يvد�عjونy مuن� دjونu الل_هu فyيvسjب,وا الل_هv عvد�و�ا ب�غvي�ر� عuل�م]﴿الباطلة بسوء؛ لقول ال (تعال): 

 . ومن رأى أنd شخصaا يسب¤ ال (تعال)، فدافع الرائي عن ال (عز3 وجلd)، فقد دلdت الرؤيا على خي ينggال]١٠٨
الرائي يتناسب مع لفظ السباب ومع حال الرائي الصال.

 رأى شا̧ب مسلم أراد أن يتزو3ج، ولكن تعثdرت به الظروف، فلم يستطع، فتألdم لذلك، رأى ف     حكاية مفيدة: 
 منامه رؤيا أفزعته، وهي أنd شا̂با كافرaا يسب¤ ال (عز3 وجلd) بسباب يسب¤ون به ف بلدهم من يعملون عمل قggوم
 لوط. فنحسب أنd الشاب قد دافع عن ال (تعال) ف النام بكلم، فذهب الشاب¤ بالرؤيا إل مفس�ر يسggأله عggن
 تفسيها، فقال له الفس�ر: أبشر بزواج بشيئة ال (تعال). ق¼ل¼ب  الفس�ر معن السباب وع ك¼س ه با يليق بالصggالي

ويتناسب مع حال الشاب.

 من رأى هذه الرؤيا رزقه ال (تعال)أyوvلyم تؤمن؟» أو سؤال$ا مشاب�ا: «. من رأى أن_ ال (تعال) يسأله ٦١     
 :(dلggعز3 وج) وأكرمه ال (تعال) بأسباب حصول ذلك؛ لقول ال ،(dعز3 وجل) ا بهaا صادق�ا ويقينaإيان﴿yــالyإ�ذ� قvو 

ــر�  إ�ب�رvاهuيمj رvبk أyر�ن�ي كyي�فv تjح�ي�ي ال�مvو�تvى قyالy أyوvلyم� تjؤ�مuن� قyالy بvلyى وvلyكuن� لuيvط�مvئuن� قyل�ب�ي قyالy فyخjذ� أyر�بvعvة$ مuنv الط_ي�
[البقggرة:﴾ فyصjر�هjن� إ�لyي�كv ث�م� اج�عvل� عvلyى ك�لf جvبvل] مuن�هjن� جjز�ءgا ث�م� اد�عjهjن� يvأ�تuينvكv سvع�ي�ا وvاع�لyم� أyن_ الل_هv عvز�يز� حvكuيم�

  وقد تدل� هذه الرؤيا أيضaا على ناة من الوت؛ للدليل السابق نفسه. ]،٢٦٠

 فليحذر مرتكب الكبية من هذه الرؤيا، ففيها إنذار شديد، وقد تدل�. من رأى أن_ ال (تعال) يلعنه: ٦٢     
 هذه الرؤيا على الشياطي واليهود على وجه الصوص؛ لنd ال (تعال) لعنهم ف القرآن الكري. ومن رأى أنd ال
 (عز3 وجلd) يلعن شخصaا وكان بي الرائي وبينه أو أمثاله عهد، أو عقد، أو ميثاق، أو ات�فاق، فليحذر الرائي مggن

 فyب�مvا نvق�ضuه�م� مuيثyاقyهjم� لyعvن�اهjم� وvجvعvل�نvا ق�ل�وبvهjم�﴿غدرهم به خصوصaا إن كانوا من غي الصالي؛ لقول ال (تعال): 
 قyاسuيvة$ يjحvرkف�ونy ال�كyلuمv عvن� مvوvاضuعuهu وvنvسjوا حvظ¹ا مuم�ا ذ�كfرjوا ب�هu وvلyا تvزvال� تvط_لuعj عvلyى خvائuنvة� مuن�هjــم� إ�ل_ا قyلuيل$ا مuن�هjــم�

vح�س�ن�يjب, ال�مuحjي vح� إ�ن_ الل_هyاص�فvم� وjن�هvع jاع�فyم الدين الفاسد النافق ،]١٣[الائدة:﴾ فMورب3ما تدل� هذه الرؤيا على عال 
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 الذي يضل�ل الناس ابتغاء عرض من الدنيا، وقد تدل� كذلك على قسوة القلب، واليانة، والتحريف، والتزيgggيف؛
  وقد تدل� هذه الرؤيا على من يسب¤ون الصحابة (رضوان ال [تعال] عليهم أجعي)؛ لقول النب�للدليل السابق نفسه.

 (حديث حسggن - صggحيح» من سب� أصحاب، فعليه لعنة ال، و اللئكة، و الناس أجعي«(صلdى ال عليه وسلdم): 

 .الامع)

  (سبحانه وتعال، عن هذين الوصفي القبيحي عل̂وا كبيaا):. من رأى أن_ ال (عز� وجل_) يلهو أو يلعب٦٣     
 قد تدل� هذه الرؤيا على اضطرابات ومشاكل فيما فوق الناس من ساء وما تتهم من أرض، كتلو¤ث الواء، واللل
 ف طبقاته، وتريف التربة الزراعي3ة، واللغام الرضي3ة، والحتباس الراري� وما ينتج عنه مggن خلggل ف الرض،

 ) لyو� أyرvد�نvا أyن� نvت�خuــذ١٦yوvمvا خvلyق�نvا الس�مvاءÊ وvال�أyر�ضv وvمvا بvي�نvهjمvا لyاعuب�يv (﴿ :وأمثال هذه المور؛ لقول ال (تعال)
) vيuلuاعyن�ا إ�ن� ك�ن�ا فjدyن� لuم jاهvذ�نvات�خyه�و�ا لy١٧ل(﴾

 ضيوفقد تدل� هذه الرؤيا على الج�؛ لا يشيع من تسميتهم بg«من رأى أن_ ال (تعال) يستضيفه:  .٦٤
.الرحن»

 من رأى أنd ال (تعال) يسك شيئ�ا طي�بaا فهي بشرى خي. من رأى أن_ ال (عز� وجل_) يjمس�كj شيئ$ا: ٦٥     
 بفظ هذا الشيء، وخاص3ة رؤيا ال (تعال) يسك ساء أو أرضaا، فهي بشرى خي وناة من مصائب وهلك؛ لقول

 . وقد تكون هذه الرؤيا نggذير سggوء]٤١[فاطر:﴾ إ�ن_ الل_هv يjم�س�كj الس�مvوvاتu وvال�أyر�ضv أyن� تvزjولyا...﴿ال (تعال): 
 .]٢١[اللك:﴾ أyم� مvن� هvذyا ال_ذuي يvر�زjق�ك�م� إ�ن� أyم�سvكv ر�ز�قyهj بvل� لyج,وا فuي عjتjو¿ وvنjف�ور]﴿للفاسدين؛ لقول ال (تعال): 

 فلي3ق ال (عز3 وجلd)، وليحذر إن كان من الفاسدين، ومن رأى أنd ال. من رأى أن_ ال (تعال) يرقبه: ٦٦     
 فyلyم�ا تvوvف_ي�تvن�ي ك�ن�تv أyن�تv الر�قuيبv﴿(تعال) يرقب قوم، فقد تدل� هذه الرؤيا على موت كبيهم؛ لقول ال (تعال): 

 .]١١٧[الائدة:﴾ عvلyي�ه�م�

 وخاص3ة الوففقد تكون هذه الرؤيا للصالي الائفي أمانaا لم من رأى أن_ ال (تعال) يسمعه ويراه:  .٦٧      
[طgggه:﴾ قyالy لyا تvخvافyا إ�ن�ن�ي مvعvك�مvا أyس�مvعj وvأyرvى﴿؛ لقول ال (تعال): من الطغاة، والب3ارين، وأهل الظلم والفساد

٤٦[. 
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موضع:. ٦٨     يصنع شيئ$ا ف  (تعال)  ال  أن_  رأى  الوضعمن  هذا  الداية لهل  على  الرؤيا  تدل� هذه  فقد    
.]٤١[طه: ﴾وvاص�طyنvع�تjكv لuنvف�س�ي﴿وصلحهم، وإخلصهم ل (عز3 وجلd)؛ لقول ال (تعال): 

 من رأى أنd ال (تعال) ي2قط�ع شيئ�ا ف موضع، فإن3ه يشى على أهله. من رأى أن_ ال (تعال) يjقطfع شيئ$ا: ٦٩    
 وvقyط_ع�نvــاهjمj﴿الفرقة وانشقاق الصف�، وقد تدل� أيضaا على فصل ناس عن بعضهم وتقسيمهم؛ لقول ال (تعال): 

  .]١٦٠[العراف:﴾ اث�نvتvي� عvش�رvةy أyس�بvاط$ا أ�مvم�ا...

 فقد تدل� هذه الرؤيا على التوبة، أو الج�، أو انقطاع عهد مع مشركي. من رأى أن_ ال (تعال) يؤذfن: ٧٠    
 :(dعز3 وجل) من أهل الظلم والفساد؛ لقول ال﴿vــه ــر� أyن_ الل_ vك�بyال�أ kجvال�ح vو�مvى الن�اس� يyإ�ل uهuولjسvرvو uالل_ه vنuان� مyذyأvو 

vينuــذ  بvر�يءÕ مuنv ال�مjش�ر�كuيv وvرvسjول�هj فyإ�ن� تjب�تjم� فyهjوv خvي�ر� لyك�م� وvإ�ن� تvوvل_ي�تjم� فyاع�لyمjوا أyن�ك�م� غyي�رj مjع�ج�ز�ي الل_هu وvبvشkر� ال_
 .]٣[التوبة:﴾ كyفyرjوا ب�عvذyاب] أyلuيم]

يعذfبه: ٧١    (تعال)  ال  أن_  رأى  من  ال.  لقول  ذنوب؛  وتكفي  مغفرة  على  للصالي  الرؤيا  هذه  تدل�   فقد 
 وقد تدل� هذه الرؤيا .]١١٨[الائدة:﴾ إ�ن� تjعvذfب�هjم� فyإ�ن�هjم� عuبvادjكv وvإ�ن� تvغ�فuر� لyهjم� فyإ�ن�كv أyن�تv ال�عvز�يزj ال�حvكuيمj﴿(تعال): 

  الناس فيعذfبون الذين يعذfب ال ن_إ« على إنذار بالعذاب لن يعذ�بون الناس؛ لقول النب� (صلdى ال عليه وسلdم):
 . وقد تدل� هذه الرؤيا لرائيها - أو غيه -  على البعد عن س2ن3ة النب (صلdى ال عليه وسلdم) وعدم(رواه مسلم)» الدنيا

. ]٣٣[النفال:﴾ وvمvا كyانy الل_هj لuيjعvذfبvهjم� وvأyن�تv فuيه�م�...﴿اللتزام با؛ لقول ال (تعال): 

 من رأى أنd ال (تعال) ينفق عليه، فقد تدل� هذه الرؤيا. من رأى أن_ ال (تعال) ينفق عليه أو العكس: ٧٢       
 على إنفاق الرائي ف وجوه الي، أو قد تكون ح̂ضا له على ذلك، وتذكيaا له بنعمة ال (تعال) عليه؛ لقggول ال

 . وقد تكون هذه الرؤيا بشرى برزق(رواه البخاري¤) أyنفuق يا ابن أدم أ�نفuق عليك»« (عز3 وجلd) ف الديث القدسي�:
 للصالي. أم3ا رؤيا الشخص أن3ه ينفق على ال (تعال)، فقد تدل� على الهاد بالال للصggالي، وعلggى النفggاق

للفاسدين.

 من رأى من الصالي أنd ال (تعال) قد أطعمه نال رزق�ا، أو. من رأى أن_ ال (تعال) أطعمه أو سقاه: ٧٣    
 قyالy ال_ذuينv كyفyرjوا لuل_ذuينv آمvنjـــوا...﴿أغناه ال (تعال) عن ناس كفdار، أو فاسدين، أو ظ¼ل¼م ة؛ لقول ال (تعال): 

...jهvمvط�عyأ jا̈ء الل_هvشvو� يyن� لvم jمuط�عjنyى]٤٧[يس:﴾ أggال (تعال) يطعمه أو يسقيه على شفاء للمرض dوقد تدل� رؤيا أن . 
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 [سورة ﴾)٨٠) وvإ�ذyا مvر�ض�تj فyهjوv يvش�فuي� (٧٩وvال_ذuي هjوv يjط�عuمjن�ي وvيvس�قuي� (﴿من الصالي؛ لقول ال (تعال): 

 ومن رأى أنd ال (تعال) يطعمه، فقد تدل� هذه الرؤيا للخائفي من الصالي على المن؛ لقول ال (تعال):الشعراء]، 
﴿� وقد تدل� رؤيا أنd ال (تعال) يطعمه ويسقيه للصالي .]]٤قريش:﴾ ال_ذuي أyط�عvمvهjم� مuن� جjوع[ وvآمvنvهjم� مuن� خvو�ف

 من أكل ناسي�ا، وهو صائم،«على ناة واستثناء من مشقdة يتكب3دها عموم الناس أو تفيف لا؛ لقول ال (تعال): 
 . وقد تدل� هذه الرؤيا للصالي على نسيان الموم والصggاعب(مت3فق عليه)فليjتuم� صvو�مvه، فإن�ما أطعمه ال وسقاه» 

 للدليل السابق نفسه.  

وال (تعال) أعلم

 ت بمد ال (تعال)


